NIEUWE
ONTBIJTFORMULES
Alle dagen verkrijgbaar behalve op zondag!
*Goede morgen ontbijt: pistolets en sandwiches tot 11 u of op =op
1 pistolet of sandwich met boterhamsalade

2.50€

Keuze uit: vleessla, américain, kip curry, kip hawai,
tonijn mayo, huisbereide krabsla

*Goede morgen ontbijt met koffie of thee citroen / melk en …
- 1 pistolet / sandwich met ham of kaas
- 2 pistolets / sandwiches met ham of kaas

4.80€
6.10€

Bij andere dranken wordt het verschil bijgerekend

*Granola

ontbijt:

7.90€

Griekse yoghurt met granola en potje vers fruit

*Ontbijt klein:

9.00€

Koffie- thee of choco, fruitsap, brood, toast,
ham, kaas, jam, choco

*Ontbijt groot:
Koffie- thee of choco, fruitsap, brood, toast,
ham, kaas, jam, choco, spek en eieren, yoghurt

14.90€

*Kleine kapoenenontbijt: ( tot 10 jaar)

8.00€

Fruitsapje, fristi of chocomelk
1 spiegeleitje met boterhamsoldaatjes, 1 sandwich met choco,
1 mini pannenkoekje

*Luxe ontbijt: mits reservatie of 35 min. wachttijd

17.50€

Glaasje cava of vers fruitsap, kannetje koffie-thee of choco,
3 mini keizerbroodjes, 2 mini koffiekoekjes, bruine boterham,
ham, kaas, jam, choco, spek en eitjes en potje yoghurt
* ’t Posthuys ontbijt: mits reservatie of 35 min. wachttijd

21.00€

Glaasje cava, vers fruitsap, kannetje koffie-thee of choco,
2 pistolets, 1 sandwich, brood, toast, 1 mini chocoladebroodje
ham, kaas, vleessla, krabsla, américain, jam, choco,
spek en eieren, vers fruit, yoghurt
*Royal ontbijt : mits reservatie of 35 min. wachttijd

22.00€

Glaasje cava, vers fruitsap, kannetje koffie-thee of choco,
2 pistolets, 1 sandwich, brood, 1 mini chocoladebroodje,
ham, kaas, vleessla, krabsla, américain, jam, choco,
toast met zalm en roerei, vers fruit, yoghurt

Glutenvrij ontbijt is mogelijk mits supplement en alleen mits
reservatie van minstens 4 dagen op voorhand!
Extra brood 1 witte 1 bruine en 2 botercups
Extra een half stokbrood en 1 botercup
Extra 1 stokbrood en 2 botercups
Extra potje fruit yoghurt Danone
Extra confituur of choco

0.60€
0.60€
1.10€
1.10€
0.40€

